
BARRIGA  SARADA
Desafio da

Além das suas 7 metas diárias do Desafio, temos 4 RECOMENDAÇÕES que podem te ajudar a
turbinar ainda mais o seu resultado! Leia tudo com atenção e coloque em prática o máximo que
conseguir! 
 

Recomendações - Leia até o final!

RECOMENDAÇÃO 1   - CHÁS DIGESTIVOS
Na medicina ayurvédica, os médicos costumam dizer, e eu concordo, que a sua digestão é mais
importante que sua alimentação. Sem uma boa digestão a comida não é absorvida, não ocorre a
nutrição eficiente dos tecidos e órgãos o que pode acumular toxinas no seu corpo - deixando você
inchada, com acúmulo de gordura e sem disposição.
 
 
Abaixo vou deixar a receita de dois chás digestivos que ajudam muito na de busca de equilíbrio e na
diminuição da barriga (se não se adpatar ao chá de gengibre, substitua por hortelã)
 
 
Chá digestivo Pré Refeição
 
400 ml de chá de água 
1 colher de sobremesa de gengibre ralado
10 gotas de limão
1 pitada de sal marinho (se não tiver o sal, pode 
fazer sem)
 
Ferva a água e deixa em infusão. Tomar 1 xícara 
de chá 30 min antes de almoçar e de jantar. 
Total = 2 xícaras/dia

 
Chá digestivo Pós Refeição
 
500 ml de água
1 colher de sopa de erva doce seca
 
Ferve a água e deixa em infusão.
Dividir a quantidade acima em 3 xícaras e tomar
30 minutos após as refeições (café da manhã,
almoço e jantar)
Total = 3 xícaras/dia

RECOMENDAÇÃO 2  - EVITAR BEBIDAS GELADAS
Prefira bebidas mornas ou em temperatura ambiente. Assim você estará favorecendo o seu processo
digestivo, o que é fundamental para desinchar a sua barriga. O ideal é evitar beber durante as
refeições, deixando 30 minutos de intervalo antes e depois. 

RECOMENDAÇÃO 3  - COMER EM HORÁRIOS REGULARES
Para um melhor aproveitamento das enzimas digestivas, recomendamos que as refeições principais
aconteçam em horários regulares e nossa sugestão é que sejam dentro dos horários abaixo: 
- almoço entre 12h e 13h 
- jantar entre 19h e 20h e no mínimo 2h antes de deitar 
 
As demais refeições, você pode ajustar conforme a sua rotina e também observando a resposta de
fome / saciedade do seu corpo. 



RECOMENDAÇÃO 4 - UTILIZAR ESPECIARIAS

As especiarias sãor grandes aliadas para facilitar digestão!I Utilizando as especiarias, a sua barriga
tende a ficar menos inchada. Por isso selecionamos uma lista que você pode usar nos preparos dos
pratos do cardápio!!! 
 
Não recomendamos passar de 1 colher de café por dia! Apenas uma pitadinha é o suficiente para dar
um sabor incrível na sua comida e te trazer os benefícios que você quer. 
 
 
 
LISTA DE ESPECIARIAS RECOMENDADAS:
 
 gengibre

pimenta preta
açafrão
canela
semente de mostarda
hortelã
coentro
cominho 
semente de erva doce
noz moscada




